Kjære alle gode 3PL kunder

Innføring av nytt energi tillegg.
De fleste av oss har sikkert lest og hørt mye om hvordan utviklingen på strøm / energi har
vært, og ikke minst hva ekspertene sier om den kommende prisutviklingen. Med over
44.000m² under tak som skal holdes temperert, opplever vi nå voldsomme kostnadsøkninger.
Vi benytter i dag strøm i kombinasjon med fjernvarme, og har i tillegg planlagt solceller som
snart blir installert. Til tross for tilgangen fra flere energikilder, treffes vi nå merkbart av de
økte energiprisene. Dette er kostnader vi hittil har tatt på egen kappe, men en årlig økning på
flere millioner klarer vi ikke lengre.
Vi har derfor besluttet at vi er nødt til å innføre et eget energitillegg. Tillegget er basert på et
gjennomsnitt av de historiske prisene vi har hatt de siste årene, som benyttes som basis. Ut fra
dette snittet vil vi så beregne et tillegg basert på hvilken pris vi får hver måned. Prisene er
hentet fra www.los.no/dagens-strompris/historiske-strompriser
Sist oppgitte pris er september 2021, som danner grunnlag for tillegget i oktober. Vårt
beregnede tillegg for oktober er 4,01%. Tillegget innføres fra 1. oktober 2021, og kommer på
fakturaen for oktober måned. Ettersom vi vil avvente mnd tall fra NordPool, så vil endring pr.
september bli tillegg for oktober osv.
Det er beklagelig med denne korte tidsfristen, men slik dette er blitt, er det nesten force
majure. Vi kommer til å offentliggjøre løpende endringer på vår nettside hver måned, og
endringen vil bli justert i henhold til beskrevne modell, både opp og ned. Dog ikke slik at en
reduksjon kan gå under null.
Vi har forståelse for at dere syns dette kommer ubeleilig, men vi ser ingen annen mulighet enn
å få dere til å være med på å dele kostnaden.
Skulle det være ønskelig med mer informasjon knyttet til denne innføringen, så er det bare å
ta kontakt. Som nevnt legges dette også ut på vår nettside.
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